Beskrivning flytt av Vaggeryds bibliotek från Fenix 1 till Vilan

Bakgrund
Kommunbiblioteket i Vaggeryds tätort har samlokaliserats med kommunens gymnasieskola
sedan Fenix Kunskapscentrum byggdes 1996.
I och med skolreformen 2011 stärktes skolbibliotekets roll och kopplades närmre den
pedagogiska verksamheten. En särskild gymnasiebibliotekarie anställdes för ett antal år
sedan vilket tillsammans med särskild litteratur för de olika kurserna är det som idag utgör
gymnasiebibliotek. Fenix skolbibliotek och gymnasiebibliotekarie kommer att finnas kvar på
Fenix även vid en flytt av folkbiblioteket.
Även folkbibliotekets roll har förändrats över tid, både genom digitalisering men framförallt
genom bibliotekslagen och ett både vidgat och tydligare uppdrag gentemot prioriterade
grupper. Folkbiblioteket har förutom tillhandahållande av information idag också en roll som
mötesplats, arena för skapande och kulturupplevelser, läsfrämjande och integration. Digital
hjälp som att använda Bank-Id, installera appar, fylla i blanketter på nätet och hantera digital
utrustning efterfrågas ofta av bibliotekets besökare. Besökare stannar längre i biblioteket än
förr då man bara kom dit, lånade böcker och gick hem igen.
Folkbiblioteket ska vara både tillgängligt och tryggt för besökarna. Folkbibliotekets betydelse
för lokalsamhället, centrumutveckling och det livslånga lärandet är något som
uppmärksammas i bland annat Bjarne Stenqvists rapport ”Det utmaningsdrivna biblioteket”
om biblioteken i GGVV.
Ett annat område där det har skett en märkbar förändring över tid handlar om skolans
säkerhet. Efter en rad skolattentat runt om i världen och så även i Sverige har vi idag en
betydligt mer restriktiv syn på allmänhetens tillgänglighet till skolan.
Sammantaget har utvecklingen inneburit att rådande styrdokument inte på samma sätt som
1996 ger stöd för att samlokalisera folk- och gymnasiebibliotek.
Vidare framkommer önskemål från Vaggeryds invånare om ett mer centralt beläget bibliotek
i Vaggeryd vid medborgardialog som genomfördes 2020. Den bilden bekräftas genom
projektet Bibblan framme som innebär tidningsläsning förmiddagstid i samverkan med
öppna ungdomsverksamheten i gamla PostNords lokaler. Bibblan framme blev snabbt
populärt och en utökning efterfrågas av besökarna som till största del är äldre som bor
centralt.
Ett centralt placerat bibliotek inklusive Makerspace bidrar även till centrumutvecklingen
genom samverkan med andra aktörer samt utställnings- och programverksamhet.
Den föreslagna lokalens beskaffenhet
De aktuella lokalerna i fastigheten Vilan, som ägs av VSBO, innefattar före detta
Handelsbankens lokaler samt frisersalongen. Den sammanlagda ytan uppgår till cirka 340

kvm i ett plan jämfört med drygt 700 kvm i två plan på Fenix 1. Även om den aktuella lokalen
är mindre än lokalerna på Fenix 1 så gör utformningen att ytan kan användas mer effektivt
och flexibelt.
Sammantaget är bedömningen att en placering av Vaggeryds bibliotek i fastigheten Vilan
skulle ge en ökad service och tillgänglighet för allmänheten och bättre förutsättningar för
folkbiblioteket att fullgöra sitt uppdrag gentemot medborgaren och prioriterade grupper,
men också föreningar som kan använda lokalen under meröppettid både för möten och
utställningsverksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Idag är lokalhyran drygt 500 tkr per år för bibliotekets lokaler i Fenix 1.
Om biblioteket flyttar till VSBOs fastighet Vilan (f d Handelsbanken/Frisören) efter att
lokalerna anpassats till bibliotekets verksamhet så blir kostnaden:
Med 3-årsavtal hyra 37 300 kr/mån dvs 447 tkr per år i 3 år, sedan grundhyra
Med 5-årsavtal hyra 32 435 kr/mån dvs 389 tkr per år i 5 år, sedan grundhyra
Efter 3 eller 5 år återgår hyran till grundhyra 25 134 kr/ mån dvs 301 tkr per år
För biblioteket skulle föreliggande flytt innebära en lägre hyreskostnad, även under tiden
med förhöjd hyra för anpassningar. Kostnaden för flytten hanteras inom befintlig ram.
Vidare skulle en flytt frigöra lokaler på Fenix 1 för Barn- och utbildningsförvaltningen.

